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A Reforma do Estado:
duro golpe contra Minas Gerais

O pacote de propostas enviado pelo governador Aécio Neves
à Assembléia Legislativa está sendo chamado de "Reforma do
Estado". Seu principal objetivo seria "modernizar o sistema de
remuneração dos funcionários públicos, valorizando a
competência de cada um e estimulando a sua produtividade".

Esta cartilha tem como objetivo demonstrar que as
propostas, ao invés de reformar, levam ao sucateamento do
Estado. Tampouco modernizam as relações entre o Estado e os
servidores. Ao contrário: tornam o Estado - e o funcionalismo -
vulneráveis aos interesses político-partidários imediatistas dos
grupos que comandam a máquina pública. Instauram o terror
entre os servidores e, mais grave, impõem à sociedade um duro
golpe: tornam ainda mais ineficiente o conjunto de serviços que
hoje cabe ao Estado prestar aos cidadãos.

O pacote, caso seja aprovado na íntegra, causará a
desorganização final da máquina administrativa em Minas.
Imporá a lógica empresarial no serviço público, em prejuízo da
cidadania e do contribuinte. Por isso, o bloco oposicionista já
prepara emendas e pareceres de inconstitucionalidade visando
barrar as medidas que ferem a legislação e o interesse público.

Cumpre, portanto, conhecer melhor os termos desta reforma.
Somente assim o PT, o PCd013 e as forças progressistas da
sociedade mineira poderão mobilizar-se para combatê-la
eficazmente - seja no âmbito legislativo, seja junto à opinião
pública de nosso Estado.

Bloco Parlamentar PT/PCd0B
na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, junho de 2003



Uma reforma ao estilo tucano: de cima para baixo

A sociedade mineira sabe que reformas precisam ser feitas. Mas
quer ser chamada a participar das mudanças, quer ser ouvida -
para que as mudanças atendam ao interesse da grande maioria e
não apenas de pequenos grupos.

Ouvir a sociedade. É isso o que Lula está fazendo no governo
federal. Já o governador de Minas, fiel à sua formação tucana,
insiste em propor medidas que são formuladas dentro de
gabinetes fechados, por tecnocratas com pouca familiaridade com
o mundo real, sem ouvir, sem debater. O pacote contendo a
reforma do Estado chega à Assembléia Legislativa com esse
grave vicio de origem.

1. Falta debate, sobra propaganda

- ;, -O pacote mexe com O governo estadual joga com a
a carreira do servidor

desinformação da maioria dae com a a
previdência estadual,	população e impõe sua reforma
Sob o pretexto de	1 com publicidade maciça. Confiando
melhorar a receita,

na intensa propaganda veiculada
'retira do servidor
uma série de direitos, em todo o Estado, repete à
entre eles, a	 exaustão que estão sendo feitas em
estabilidade. Pela	Minas "as mesmas mudanças" que
proposta, o governo -
poderá demitir	Lula está empreendendo no plano

sumariamente.	federal.

Bloco PT/PCdoB



Não é verdade.
O exame mais detalhado do pacote desmonta esta farsa.
Enquanto Lula viaja por todo o País para ouvir os brasileiros, cria
o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social - que
consulta para fazer as reformas, e prepara o Brasil para
enfrentar os enormes desafios sociais, o governador de Minas
apresenta um conjunto de medidas claramente neoliberal. Seu
propósito, explícito, é desmontar a máquina pública e jogar sobre
os ombros do servidor a responsabilidade pela crise fiscal e
financeira do Estado.

2. Plano de Carreira do Servidor. É o governo do
Estado deixando de fazer o que precisa ser feito

Ç

oposta de Emenda
nstitucional - PEC

revoga artigos da
Constituição Mineira
que asseguram direitos
ao servidor público.
Projetos de lei e de lei)
complementar
estabelecem novos
critérios e extinguem
uma série de
benefícios. O Plano de
Carreira do Servidor,
reivindicação antiga do
funcionalismo,
prometido pelo governo
em sua campanha
eleitoral, não entra na
reforma.

Apesar do servidor e sua
remuneração aparecerem como
questão central das reformas, o
Plano de Carreira do Servidor
Público Estadual foi novamente
esquecido. O compromisso feito
na campanha eleitoral não era
para valer. No pacote da reforma
não são citados nem carreira,
nem progressão, nem promoção,
que deveriam ser criadas para
que a reforma significasse
efetivamente uma nova política
de recursos humanos.



3. Choque de gestão e curto-circuito nos direitos

O 'choque" de gestão,
na verdade, tem alcanca
limitado, pois enfatiza
as despesas do Estado
com o servidor. O
pacote, entretanto,
deixa de lado questões
fundamentais, como a
racionalização da
estrutura administrativa,
a enorme dívida e

mpresas com o
Estado, as políticas de
renúncia e incentivo
fiscal, além do
excessivo número de
cargos comissionados
de recrutamento amplo.p

Em lugar de uma proposta

conseqüente de racionalização

(Ias carreiras, de

estabelecimento de critérios

objetivos de progressão e

remuneração, o pacote

apresenta um amontoado de

propostas. O 'choque de

gestão" retira a estabilidade.

necessária prerrogativa

constitucional dos servidores,

único mecanismo de proteção

contra eventuais perseguições e revanchismos políticos. Mais do

que os servidores, aliás, quem perde com isso é a sociedade, o

contribuinte, ao ter a máquina prestadora de serviços públicos

entregue à mercê dos grupos políticos afinados com o

governante da ocasião.

São dezenas de medidas que permitirão ao Estado

"economizar", tirando direitos, ameaçando a dignidade, tornando

ainda mais precárias a remuneração dos servidores e a

qualidade dos serviços públicos.
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4. Avaliação de desempenho: espada na cabeça do

servidor

A avaliação de desempenho
do servidor é a questão mais
eloqüente que demonstra a
inconsistência da chamada
"reforma do Estado". Ela aparece
tanto na PEC 48 quanto no PLC
26. Numa, cria-se a ADE -

O projeto não prevê
nem a periodicidad
nem os percentuai
para incorporação
avaliação à
remuneração do
servi d r.

Avaliação de Desempenho, noutro a demissão por insuficiência
de desempenho.

A novidade fere frontalmente o direito dos servidores, e
caracteriza a propaganda oficial como enganosa.

A proposta do governo do Estado atribui ao chefe imediato do
servidor - normalmente um cargo de recrutamento amplo,

O mecanismo de
avaliação de
desempenho poderá
gerar uma autêntica
"lei do silêncio" e um
efetivo golpe de
morte no
sindicalismo, já que
qualquer crítica feita
à administração
poderá refletir na
avaliação do
desempenho.

nomeado politicamente para o
cargo - a responsabilidade de
comandar o processo de
avaliação. As comissões para fins
de avaliação e de exoneração
serão compostas por servidores de
nível hierárquico não inferior ao do
avaliado, sendo um o chefe
imediato e dois com pelo menos
três anos de exercício no órgão.
Ou seja: o servidor que tem



compromisso de longo prazo com
A ADE se destina aos 1
novos funcionários	o Estado, por ser efetivo

públicos, contratados	concursado, será
a partir de agora	sistematicamente avaliado peloTambém poderão se
submeter ao novo	servidor que tem compromisso
sistema os atuais de curto prazo, nomeadofuncionários que
asim optarem e que,	politicamente, e que normalmente

1 ao mesmo tempo,	é substituído a cada novoabram mão da
1 promoção por tempo	governador eleito.
L4eseyiço_-	 Numa palavra, a lógica da

avaliação para fins de exoneração é cruel e significa a vitória do

individualismo sobre o espírito de equipe, já que o clima vai ser

de disputa contínua.

S. Desempenho: indiferente às condições de
trabalho

O problema da proposta do governo estadual para a avaliação

do servidor é conceitual, já que identifica o servidor como o
culpado pela ineficiência do serviço público. Em nenhum

momento o pacote aborda ou se preocupa com as condições em

que esta avaliação vai se dar. Ou como o governo se

comprometerá a reaparelhar o Estado, identificar carências ou

excessos de pessoal e qualificar servidores.

Por exemplo, como cobrar de um médico um bom desempenho
se o posto em que trabalha é desaparelhado, não tem
medicamentos nem médicos suficientes para atender à grande
demanda? Como exigir de um professor melhor desempenho se

não há na escola livros, computadores, merenda ou estrutura
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física adequada para a aprendizagem? Como cobrar
"entusiasmo e dedicação" de servidores cujos salários são
pagos sistematicamente com atraso?

Esses temas não são abordados pelo governo - nem nas
propostas enviadas à Assembléia, nem na publicidade.

6. A avaliação e os (des)critérios

Uma escalA de pontuação'
apontará: excelente, bom,
regular ou insatisfatório.
Será demitido quem obtiver;
a) dois conceitos sucessivos
de desempenho
insatisfatório; b) três
conceitos intercalados
insatisfatórios nas cinco
últimas avaliações; c) quatr
conceitos intercalados

-3tisfatórios nas dez
'nas avaliações.
valiação desce a
alhes sobre os sobre os)

critérios de avaliação:
pontualidade, uso adequad
de equipamentos,	-
capacidade de trabalho em
equipe, iniciativa,
produtividade, qualidade do
trabalho, etc. Mas nada diz
sobre as condições de
trabalho.

A reforma do governo do
Estado propõe que a
avaliação de desempenho
aconteça semestralmente.
Com esta periodicidade não
haverá tempo hábil para que
os efeitos das correções
apontadas sejam sentidos.
Além do mais, será criado
um clima permanente de
terrorismo entre os
servidores.

Aqui se observa, também, o
desprezo pelas entidades
representativas - do
servidor e da sociedade civil
- na definição de metas
institucionais.



Ainda, os cargos de chefia,
preenchidos por indicação política,
não se submetem à avaliação de
desempenho. Quem avalia não é
avaliado. Apenas os dirigentes
que não cumprirem metas
institucionais poderão se
submeter a "censura'.

É considerado conceito
insatisfatório menos que
60% da pontuação
máxima permitida. Como
a avaliação é sem	o
servidor pode ser
demitidoeurn

7. Aos amigos, a máquina pública e o poder de
demitir

Fica de fora da reforma a cobrança dos tributos devidos ao
Estado - uma fortuna - que certamente contribuiria para o
necessário reequilibrio das finanças estaduais. E isso não é à
toa. Afinal, os grandes devedores são exatamente os aliados
mais entusiasmados do governo estadual.

E são estes mesmos aliados que, direta ou indiretamente,
implantarão o verdadeiro regime de terror no trato com o
funcionalismo, caso os sistemas de avaliação propostos sejam
aprovados.

8. Banco de horas. Prejuízo extra para o servidor

Ao funcionalismo estadual hoje é autorizada a realização de até
50 horas extras por mês, com o acréscimo de 50% em relação à
hora trabalhada em horário normal. O projeto do governo cria a
figura da compensação, muito embora esta compensação não
respeite a valoração de 1,5. Cada hora extra trabalhada será
compensada depois por outra, de descanso.

Do ponto de vista do servidor, é mais um prejuízo.
Bloco PT/PCdoB



9. CU: desorganização do Estado (e demissões)
com aviso prévio

Outra perigosa mudança do	O pacote normatiza o
pacote enviado à Assembléia é a	regime de emprego

público do pessoal daí
que permite ao Estado contratar administração direta, L
funcionários pelo regime da CLT, 1 autárquica e

1
com carteira assinada. A	 fundacional do

Executivo, permitindo
administração estadual será	qe'u o Estado contrate
ainda mais desorganizada, e	por regime celetista, 1

1	 1passará a contar com dois	1 com carteira assinada
t em sem estabiIidade.

regimes distintos de pessoal para
servidores que exercem a mesma função. Sob a CLT, os
servidores estarão permanentemente ameaçados de demissão,
sendo dado aos chefes imediatos o poder de fazer avaliações e
demitir o servidor público em processos sumários.

O governador alega que a medida é necessária para combater o
déficit da previdência e para reduzir as despesas com
aposentadorias e pensões. Mas se esquece dos efeitos
colaterais da medida: a volta da competência da Justiça do
Trabalho para julgar processos contra o Estado é um deles.
Outro, é o do peso das obrigações sociais, um custo bastante
elevado que acaba por sobrecarregar ainda mais a folha de
pagamento.

Tudo indica que a volta da CLT foi incluída na reforma para
possibilitar ao governador contratar e demitir com maior
flexibilidade, atuando com mais eficácia no reforço de seus
currais eleitorais, em beneficio de seus apadrinhados.



10. Ipsemg. Servidor paga o mico

Depois da suspensão de diversos
\4. contribuição mínima benefícios e da cobrança por
' ra a assistência à
saúde passa de R$	serviços de laboratórios e
16,00 para R$ 30,00, 1 exames, o servidor esperava que
para servidores com j a reforma do Estado trouxesse
salário acima de R$
550,00. Quem ganha	soluções para o saneamento do
valor menor continua	Instituto de Previdência dos
contribuindo com	Servidores do Estado - lpsemg.
3,2%. O Governo
poderia, no mínimo,	Pelo pacote apresentado, porém, o

1 estabelecer igualdade sucateamento se aprofunda. O
', 'nos percentuais de
.contribuição das
várias faixas salariais.

que se agrava a cada dia, já que o Estado vem deixando de
repassar mensalmente à autarquia 10,5 milhões de reais: institui
a contribuição mínima de R$ 30,00 para os servidores com
renda bruta mensal acima de R$ 550,00 ou de 3,2% da
remuneração para os que ganham menos que este valor.

governo se limita a apresentar
uma fórmula bastante injusta para
cobrir o déficit mensal do Instituto,

Outra medida que trará grandes
transtornos e atingirá servidores
com menores salários -
especialmente no interior do Estado
- é a que proíbe o lpsemg de
manter convênios de assistência à
saúde com municípios.

Olpsemg não
poderá mais assinar
convênios com os
municípios, para o
atendimento à saúde
do servidor que
mora no interior do
Estado.

-.
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11. Afastamento Voluntário Incentivado - AVI.
Precariedade estimulada

Trata-se de uma novidade. O AVI poderá se dar por períodos de
seis meses ou 2 anos, durante os quais o servidor, efetivo ou
função pública, receberá valores variáveis, bem menores do que
receberia se estivesse trabalhando. No final do afastamento, o
servidor poderá optar pela exoneração indenizada, recebendo
uma remuneração por ano trabalhado.

Percebe-se, nesta proposta, mais uma vez, a política de
promoção das demissões e da precarização dos serviços
públicos.
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